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UNDERSØGELSE AF VICEFORSTANDERES ANSÆTTELSESFORHOLD 2021 

Indledning 
Undersøgelsen er blevet lavet med udgangspunkt i november måned 2021. Alle lønoplysninger er excl. 

pension. En undersøgelse af denne karakter er ikke direkte sammenlignelig med tidligere års undersøgelser, 

da der ikke er taget højde for hvilke skolestørrelser der deltager, forståelse af spørgeskemaer m.v. 

Sammenligningstal må derfor tages med et lille forbehold.  

Undersøgelsen er blevet lavet med udgangspunkt i november måned 2021. Spørgeskemaerne er udfyldt af 

det administrative personale på skolen. Alle lønoplysninger er excl. pension 

50 skoler har besvaret spørgeskemaet, og heraf har 22 en viceforstander (VF). En undersøgelse af denne 

karakter er ikke direkte sammenlignelig med tidligere års undersøgelser, da der ikke er taget højde for 

hvilke skolestørrelser der deltager, forståelse af spørgeskemaer m.v. Sammenligningstal må derfor tage 

med et lille forbehold.  

Tabel 0.1. Besvarelser   

Skoler med Viceforstander Skoler uden Viceforstander I alt 

22 28 50 

44% 56% 100% 

Lønforhold  
(Med ansættelsesbekendtgørelsen af 2016 består en viceforstanders løn alene af indplaceringslønnen, 

kostskoletillægget og evt. engangsvederlag. For VF, der før 2016 har haft en højere løn, end hvad 

indplaceringsintervallet muliggør, kan der være tale om et udligningstillæg.) 

 

Indplaceringsløn  
Basisløn pr. måned inkl. kostskoletillæg 

Antal svar Min Median Max Gennemsnit 

23 35.000 kr. 40408 kr. 46.365 kr. 40.629 kr. 

Gennemsnitslønnen er uændret i forhold til samme undersøgelse udført i 2018. 

 

Engangsvederlag  
31% af VF, der indgår i undersøgelsen, har modtaget engangsvederlag. Der er i tabellen kun lavet statistik 

på de der har oplyst vederlag. Alle nulindberetninger er taget ud af regnestykket. 

Engangsvederlagene er i skemaet delt i 12. 

Antal Min  Median Max Gennemsnit 

7 160 kr. 2.083 kr. 8.000 kr. 2.522 kr. 
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Pension 
Pensionskasse Antal medlemmer 

Tjenestemandspension 2 

Akademikernes Pensionskasse 9 

PFA 2 

Andet 10 

ØVRIGE VILKÅR 

Aftale om lønforhandling 
For 6 ud af 22 viceforstandere er det angivet, at der er aftale om årlige lønforhandling. 

Anciennitet – antal års ansættelse på skolen  
Antal svar Min Median Max Gennemsnit 

23 3 mdr 5 år  33 år 8 år 

Den gennemsnitlige ancennitet er faldet med 3 år i forhold til undersøgelsen i 2018. 

Kønsfordeling 
Mand Kvinde Andre 

12 11  

 

 

Boligforhold 
Boligtype Viceforstandere 

Tjenestebolig 7 

Lejebolig 5 

Bolig på skolen i procent 52% 

 

Antal årlige undervisningstimer 
   
Antal svar Min Median Max Gennemsnit 

20 0 timer 225 timer 700 timer 265 timer 

 Der er tale om en stigning i antallet af undervisningstimer siden 2018.  

 

Uddannelsesbaggrund 
Uddannelse antal svar 

Seminariet 3 

akademisk 16 

Andet 4 

 

Ex på andet: Kulturarbejder, Butiksassistent, Instruktør, Køkkenleder. 
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